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SINUN LOMASI!
LÖYDÄ UUSIA PUOLIA.



WEINSBERG tekee lomastasi elämyksen, matkalle lähdöstä aina kotiinpaluuhetkeen asti.  
Se on seuralaisesi seikkailuissa – yksilöllisiin toiveisiisi ja tarpeisiisi suunniteltu. 
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 PUOLI-INTEGROITU

 CaraLoft
 PUOLI-INTEGROITU

 CaraCompact
 PUOLI-INTEGROITU

 CaraSuite

Varustelullaan ja ulkoasullaan 
vakuuttava integroitu matkai- 
luauto
Käytännöllisyys kohtaa upean muotoilun. 
Dynaamisuus ja laatu vakuuttavat. 100 % 
WEINSBERG-DNA:ta.  
Tyylitietoinen.

www.weinsberg.com/caracore

Perheystävällinen alkovimalli 
avarilla tiloilla
Alkovimallisen CaraHomen nerokas 
tilanjako tarjoaa runsaasti tilaa kauniita 
lomaelämyksiä varten. Vuoteita on pohja- 
ratkaisusta riippuen korkeintaan 6.
Perheen liikkuva koti.

www.weinsberg.com/carahome

Nostovuoteella ja suurimmalla 
sisäkorkeudella varustettu 
puoli-integroitu.
Nerokkaalla sisäkorkeudella ja kätevällä 
nostovuoteella varustettu CaraSuite 
tarjoaa runsaasti tilaa suurenmoisille  
lomaelämyksille. Lukuisien nukkuma- 
paikkamahdollisuuksien ja miellyttävän 
sisustuksen ansiosta se on ihanteellinen 
perheen tai useamman sukupolven 
ajoneuvo.  
Mukava kooltaan.

www.weinsberg.com/carasuite

Ketterä ja kapea van-luokan 
puoli-integroitu.
Paras ajodynamiikka kaikilla teillä on  
CaraCompactille tunnusomaista. Sisällä 
on poikkeuksellisen paljon tilaa, nerok- 
kaita yksityiskohtia ja joustavia ratkaisuja. 
Vauhdikas seuralainen.

www.weinsberg.com/caracompact

Puoli-integroitu suurimmalla 
kuormitettavuudella.
Suvereenissa puoli-integroidussa  
matkailuautossa on runsaasti tilaa  
suurenmoisille lomaelämyksille. Sen voi  
sanoa asettavan uudet mittapuut kuormi- 
tettavuudelle ja tilankäytölle. 
Suurilinjainen monitaituri.

www.weinsberg.com/caraloft

 ALKOVI
 CaraHome

 INTEGROITU
 CaraCore

UUTTA UUTTA
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Viihdyt ulkona. Lomalla löydät uusia puolia itsestäsi ja  

WEINSBERGistäsi. Olipa valintasi sitten puoli-integroitu-,  

integroitu- tai alkovimalli, me jaamme innostuksesi aiheet ja   

olemme mukana  alusta asti toteuttamassa toiveitasi. Voit aistia 

sen jokaisena loma-päivänäsi. 

Liity mukaan:

PÄÄKIRJOITUS 

Sinun lomasi!
Löydä uusia puolia.

Kirjoitamme yhdessä 
matkakertomuksia!

#teamWEINSBERG

Kaikki tekniset tiedot sisältävät osittain lisävarusteita, jotka ovat saatavana lisämaksusta.
Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aikuisten että lasten vuoteet. Kaikki vuoteet eivät ei ole saman mittaisia. Siksi suosittelemme, että 
varmistat jälleenmyyjältäsi ajoneuvossa olevien nukkumatilojen mitat jotta voit varmistua että ne sopivat sinun tarpeisiisi. Ei-sitova esitys: Suunnitteluesimerk-
kien kuvat ovat ei-sitovia kaavamaisia   esityksiä. Ajoneuvon ja varusteiden todelliset ominaisuudet saattavat poiketa toisistaan. Kuvitukset eivät takaa tiettyjä 
ajoneuvojen ja laitteiden ominaisuuksia, joten niiden ei voida odottaa perustuvan niihin. Siksi, muista hankkia jälleenmyyjältäsi tiedot valitsemasi ajoneuvon ja 
varusteiden erityisominaisuuksista ennen ostamista.

CaraView

Tutustu mieleiseen 
ajoneuvoosi
vielä paremmin.

Ajoneuvo- 
opastaja

Opastaa sinua kysymysten 
avulla löytämään Sinulle 
parhaan ajoneuvon.
layoutfinder.weinberg.com

Sisäpiirin tietoa

Yksityiskohtaiset lisätiedot  
mieleisestäsi ajoneuvosta.
weinsberg.com/fi-fi

Ajoneuvon konfiguraattorilla 
voit varustella WEINSBERG 
-ajoneuvosi henkilökohtasten 
mieltymystesi mukaan Katso.
configurator.weinsberg.com

Konfiguraattori
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Mikä tekee matkailuau- 
toistamme erityisiä? 
Lukuisten yksityiskoh- 
tien kokonaisuus

WEINSBERG-DNA. Kuulostaa ainutlaatuiselta, ja sitä  

se myös on. Monet kokeneista työntekijöistämme ovat  

itsekin intohi-moisia karavaanareita, joten tiedämme, 

mitä ulkoilmaelämä vaatii. Siksi ammattitaito näkyy  

WEINSBERG-matkailuau-toissa niin pienimmässäkin  

yksityiskohdassa kuin suurissa säilytystiloissa. Ammattitaito  

matkailuautojen valmistukses-sa ei ole kaikilta osin  

näkyvissä, mutta sen aistii matkalla ollessa.

EvoPore-HRC-patjat. 
Täydellistä nukkumismukavuutta  
ergonomisen suunnittelun ja  
optimaalisen tuuletuksen ansiosta. 

Helppohoitoinen ja kestävä.  
Tahroilta suojaava päällyste on helppo  
puhdistaa jopa punaviinistä tai  
spagettikastikkeesta.

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

Ainutlaatuiset sisätilat

Lisävarusteena Active-Line-
kangasverhoilu. Hengittävä,

antibakteerinen, ihoystävällinen ja
Ökotex-sertifioitu.

ERITYISTÄ
Kaikki

kankaat ovat 
Oeko-Tex 

100
-sertifioituja

Mukavuutta ja terveyttä
Kangasverhoiluilla on suuri merkitys tilan 

tunnelmaan. WEINSBERGin kankaat eivät ole 
ainoastaan laadukkaita ja huolellisesti  

valmis-tettuja, vaan niissä on myös sitä jotakin.
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Unta, lepoa, unelmointia. 
Niin makaat kuin petaat, on todettu.  

WEINSBERGin laadukkaat sälepohjavuoteet 
ja EvoPore Matratze- patjat takaavat  

laadukkaan yöunen.

Omassa huoneessa.
Kankaasta valmistetuilla tilanjakajilla

luot nopeasti suojaisan vetäytymispaikan.
Pitkällä matkalla on mukavaa myös

välillä olla hetki ihan itsekseen.

ALDE- lämminvesikiertoinen lattialämmitys.  
Takaa miellyttävän lämpötilan koko ajoneuvossa.
Kotioloja vastaavaa viihtyisyyttä!

600 MF – Easy.
Ylös nostetun  
sälepohjan alta  
paljastuu suuri  
säilytystila.

Eristelasi ohjaamon sivuikkunassa ja
ovessa parantaa ääni- ja lämpöeristystä.

Nerokas lämmityskonsepti. 
Mahdollistaa optimaalisen lämmön  
jakautumisen autossa ja takaa miellyttävän 
sisäilman.
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Mittatarkka työstö.
Korkeaa laatua, josta  

riittää iloa vuosiksi.

Täysmetalliset kahvat kään-
tölukituksella. Hyvän näköiset
ja kestävät.

Jaloteräksiset saranat.
Kestävät ja pitkäikäiset
saranat on tehty  
aktiiviseen käyttöön.

Soft-Close-toiminto. Laadukkaiden
kaasujousien ansiosta laatikot ja kalusteovet
sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi.

Michal Flöring, puuseppä
38 Jahre, WEINSBERGillä vuodesta 2016 
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta:

Mittatarkka työstö

CPL-päällystetyt pinnat.  
Kehitetty kestämään käyttöä. 

Tarkkaa työtä.
Puuseppänä olen ylpeä siitä,  

että käytämme WEINSBERGillä  
itsestään selvästi täysrunkoraken-

netta ja mittatarkkoja  
tappiliitoksia.

Tarkat tappiliitokset. 
Tekevät kalusteista 

 erityisen tukevat.
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Korkeaa laatua. Arvostamme laatua niin
työstössä kuin muotoilussa. Tämä näkyy 
selvästi esimerkikisi keittiön kalusteissa.

Säilytystilaa ja säilytyslokeroita takatallissa.
Kalusteiden harkittu ja korkealaatuinen tyyli jatkuu
keulasta takaosaan.

Laadukkaasti  
työstetyt kalusteet

Täysrunkorakenne takaseinillä.  
Jokaisen WEINSBERGin kohdalla 
täyttyy ratkaiseva laatukriteeri:  

käsityö ja pitkäikäisyys josta riittää 
iloa pitkäksi aikaa.

Tunnelmavalaistuksella varustetut kalusteet. 
Sisätilan laadukkaat varusteet ja tunnelmallinen
valaistus aikaansaavat miellyttävän ilmapiirin.

Moderni muotoilu. Nahan, metallin ja puun  
yhdistelmä on todellinen katseenvangitsija.
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Kestävät pinnat. Kehitetty 
kestämään käyttöä.

Tukeva alumiiniprofiililista yhdistää sivuseinän,  
keulan seinän, takaseinän ja katon toisiinsa.

Martin Moutelik, tuotantotyöntekijä
31 vuotta, työskennellyt WEINSBERG:lla vuodesta 2017 

Sykähdyttävä WEINSBERG-yksityiskohta: 
Ainutlaatuinen TVT-rakenne.

Kestävä high-strength-gfk-katto.
Perus-GFK-kattoon verrattuna lähes  

kolminkertaisella lasikuituosuudella varustettu 
katto kestää rakeet ja joka sään.

FIAT-alusta. Paras ajodynamiikka ja enemmän  
turvallisuutta kiitellyn tekniikan ja erityisen  
kiertojäykän alustan ansiosta.

Tietoa ja taitoa.
Jotta kaikki pienet yksityiskohdat voidaan
huomioida eri elementtien kokoamisessa,

tarvitaan paljon tietoa, taitoa ja  
käsityöosaamista.

Pitkäikäinen TVT-rakenne. 
Alumiini ja eristemateriaalit
polyuretaanivahvikkeilla  
tekevät autosta ympärivuoti-
seen säähän soveltuvan.
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LFI-tekniikkaa  
olevat kattokuvut.
• GFK:ta kevyemmät
• Koneellisesti valmistettu
• UV-kestävä
• Eristys suoraan integroituna
• Helppo korjata
• Kaikki osat täydellisen sopivia

Matthias Weishäupl, tuotantotyöntekijä 
24 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2017
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta:

Uudet, täydellisesti muotoillut LFI-tekniikkaa  
olevat kattokuvut

Lokakaarien verhoukset. Kiinnitys ei näy  
ulkopuolelta, saumattomat siirtymäkohdat takaavat 
kestävyyden ja pitkäikäisyyden. 

EPP-eristetty. Hightech-materiaali takaa
parhaan suojan ja vähentää ajomelua.

Täydellinen ja pitkäikäi-
nen ajoneuvorakenne.

Valmistuksen perustana on turvallisuus.
Haluamme, että matkailuautojemme 

tulevat omistajat voivat aina tuntea olonsa 
turvalliseksi. Ja tämä erittäin monen  

vuoden ajan.

Ajaton ulkonäkö. 
Laadukkaat kalvot ja ulkonäkö näyttävät  
hyvältä vielä vuosienkin päästä. 11



WEINSBERG-merkkisten 
matkailuvaunujen,  
matkailuautojen ja CUV- 
autojen osalta annamme 
sinulle lakisääteisen takuun 
lisäksi 10-vuotisen tiiviystakuun 
valmistamallemme korille 
takuuehtojen puitteissa.

USB-lataus-pistorasia. Käytännöllinen  
latausasema älypuhelimelle, kameralle ja muille 

virtaa vaativille elektronisille laitteille.

Head-Up-näyttö. Integroitu head-up-näyttö lisää
turvallisuutta. Kaikki tärkeät tiedot näkyvät suoraan
näkökentässä, jolloin kuljettajan katse pysyy aina
tiessä.

Keskeiselle paikalle sijoitettu
LED-käyttölaite. Veden määrä ja  
elektronisten osien virransyöttö aina  
helposti tarkistettavissa.

Pioneer Navgate Evo. 7" Multitouch-näyttö
ja 3 vuoden karttapäivitykset.

Ajoneuvotekniikka ja  
energiansyöttö

Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan
matkakokemuksen. Siksi valitsemme  

yhteistyökumppanimme äärimmäisen huo-
lellisesti ja käytämme ainoastaan osia, jotka 
vakuuttavat meidät kaikilta osin. Esimerkkinä 

tästä on hygieenisesti puhdasta vettä tuottava 
BWT-vedensuodatin. Lisätietoa on sivulla 108.

Truma-iNet-järjestelmä.
Ohjaa lämmitystä kaikkialta helposti sovelluksen
avulla tai valinnaisesti tarkkaile jäljellä olevan  
kaasun määrää. >>sivu 108

Lämmitysjär- 
jestelmät

Kaasunsyöttö
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Michael Gründinger,
tuotekehittelijä 

35 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2016 
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta: 

Keskeisesti sijoitettu LED-käyttölaite  
tuo käyttömukavuutta.

Easy-Travel-Box. Koko sähkö- ja vesihuolto  
keskitetysti samassa paikassa. Sivuseinään  
integroidusta luukusta pääsee helposti ja  
nopeasti käsiksi kaikkiin tärkeisiin osiin.

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

Takatassut tuovat  
vakautta leiriydyttäessä.

Lisävarusteena saatavissa ulosvedettä-
vä hylly kaasupullokoteloon. 
Helpottaa huomattavasti kaasupullojen
vaihtamista.

Huomio valaistukseen.
Matkalla tulee olla mukavaa. Siksi kiinnitämme suunnittelus-

sa erityistä huomiota pieniin ja suuriin yksityiskohtiin,
jotka tuovat retkielämään lisämukavuutta. Takatallin ja

sisäänkäyntiovien yläpuolella olevat LED-valot ovat vain yksi
esimerkki.
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Meidän käsityksemme romanttisesta lomasta? Yhteinen retki 
pysähtyen kun siltä tuntuu ja maisemista nauttien. Yksi syy 

sille, että Felix ja minä sovimme niin hyvin yhteen, on  
spontaanius ja rakkaus matkailuun. Emme kuitenkaan halua 

tinkiä mukavuudesta. CaraCompact sopii täydellisesti 
 tutkimusmatkoillemme.

Tavarat on nopeasti pakattu. Sitten suukko ja matka saa alkaa!

  SEURAA SYDÄNTÄSI.  
  JA TOISINAAN MYÖS  

  NAVIGAATTORIA.  



CaraCompact
Ketterä ja kapea van-luokan puoli-integroitu.

Paras ajodynamiikka kaikilla teillä on CaraCompactille  
tunnusomaista. Sisällä on poikkeuksellisen paljon tilaa, nerokkaita 

yksityiskohtia ja joustavia ratkaisuja. Vauhdikas seuralainen.



Aivan sama missä pysähdymme, tunnemme olomme aina 
mukavaksi. Onhan meillä mukanamme kaikki, mitä  

tarvit-semme onneen. Retkituolit ja taittopöytä, hyvää  
ruokaa ja hyvää luettavaa. Vaatteet joka säähän ja  

mielialaan. Ja ennen kaikkea toisemme.

  UUDEN IHANAN ALKU  
  TÄMÄ ON JONKIN  

CaraCompact16



Puoli-integroidun tilat,  
van-luokan ketteryys. 

3 tärkeintä yksityiskohtaa
• kapean rakenteen ansiosta pieni  

ajoneuvon leveys
• ketterä ja dynaaminen alusta
• huippuvarustellut ja joustavat pohjaratkaisut

enintään 2 makuu- 
paikkaa

enintään 4 varustettua 
istuinpaikkaa

2 pohjarat- 
kaisua

alle 3500 kg

Kompakti vain mitoiltaan. CaraCompactissa yhdistyvät van-luokan kette- 
ryys ja puoli-integroidun matkailuauton tilat. Ulkomitoiltaan kompakti, 
silti sisällä tilaa kaikelle, mitä tarvitaan mukavaan retkielämään. Erittäin 
suuri käytännöllisyys ja älykkäät säilytystilat – voiko enempää toivoa?

220 cm205 cm
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Lisävarusteena saatavat Styling-paketit  korostavat 
entisestään kapeita linjoja – tässä pohjaratksiuna 600 MF.

Virtaviivaiset 
linjat parantavat 
aerodynamiikkaa. 

Siirtyminen aiemmasta pienestä matkailuautostamme 
CaraCompaktiin tuntui luontevalta. Sen ohjattavuus  

on erinomainen, eivätkä sisätilat jätä mitään  
toivomisen varaan.

  Tutustu

Kattoluukun aerodynaaminen muotoilu vähentää  
tuulen ääniä ja näyttää hyvältä.

  SISÄLTÄ SUURI   
  ULKOA KETTERÄ,  

18 CaraCompact



Tyypillistä van-luokkaa: tyylikkään aerodynaaminen, pieni ilmanvastus  
ja alhainen CW-arvo. 

Tyylikäs. LED-valoilla varustettu takavaloteline – tässä pohjaratksiuna 600 MEG.

CaraCompact on kuin 
kotonaan kapeilla teillä. 
Kapeutensa ansiosta se 
on erityisen ketterä ja 

taloudellinen.

19



Integroidun Headup-näytön an-
siosta kuljettajan katse pysyy aina 

siellä, missä pitääkin.  
Tiessä. Saatavissa lisävarusteena 

mediapaketissa.

Etu- ja taka-akselin vakaajat tekevät matkustamisesta entistä mukavampaa.  
Vuoristotiekään ei ole ongelma CaraCompactille. 

Päällystämättömät ja kapeat tiet selvi- 
tämme vaivattomasti. CaraCompact kulkee 
kaarteissa ketterästi, eikä meidän koskaan 

tarvitse pelätä, että tila loppuu kesken. 
Eteenpäin! 

  Vahvuudet

  LEMME SUURIMPIA   
  MAAILMAN HUIPULLA  

Iskunvaimennin

Pyörä

Vakaaja

Vakaajan yhdystanko

Tukivarsi

Lisätietoja  
osoitteesta:
weinsberg.com/ 
motorhome-competence

CaraView
Sisäpiirin tietoa
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600 MEG – Avaruutta ja tilan tuntua takaosassa suuren sisäkorkeuden 
ansiosta.

Riittävästi säilytystilaa kaikelle tarpeelliselle.

Puoli-integroidun  
tilat, retkeilyauton  

ajettavuus.

600 MF – Puoli-integroidun tilat, ret-keilyauton  
ajettavuus.
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 600 MF – Rentouttavat unet ranskalaisessa parivuoteessa. 130 x 45 cm kokoinen panoraamakattoikkuna on saatavissa lisävarusteena.

600 MF – Raikasta tilan tuntua joka suunnasta.

Tyylikäs nahkareunus ranskalaisessa vuo-teessa.

600 MF – Easy. Ylös nostetun 
sälepohjan alta paljastuu suuri 
säilytystila.

  Nukkuminen

CaraCompact22



600 MEG – 201 cm pitkiä ja 82 cm leveitä vuoteita voidaan laajentaa levityspalan avulla.  
Erillisvuode voidaan siis muuttaa kätevästi parivuodeksi.

Miellyttävä LED-valaistus  
kangasverhoillun ylähyllyn alla.

Rullasänkytoiminto 
muuntaa kaksi erillis- 

vuodetta yhdeksi  
suureksi makuualaksi.

Kotoisa, houkutteleva ja – mikä tärkeintä 
– suuri. Sänky on muutakin kuin nukku-

ma-paikka; siinä vietetään aikaa myös lukien, 
musiikkia kuunnellen ja kirjoittaen. Se tarjoaa 
myös paikan heittäytyä rennosti pitkälleen.

  VUOTEESSA.  
   LOKOISIA HETKIÄ  

82 cm 82 cm 196 cm

CaraView Sisäpiirin tietoa

Lisätietoja osoitteesta: 
Sivulta 102 tai osoitteesta 
weinsberg.com/caracompact
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Pöydän jatke tarjoaa riittävästi tilaa  
ruokailu-hetkiin.

Mukavan ruokailuryhmän suuren pöydän ääressä on 
hyvä herkutella. Kahviherkkujen lisäksi nautimme myös 
kodikkaasta tunnelmasta kynttilän valossa. Uskolliselle 
matkakumppanillemme kaktukselle on myös paikkansa.

Mikä tilakonsepti! Keittiökaapin korostetut elementit, poikkiraitainen 
puu ja huomaamattomat siirtymät huonekalujen välillä ovat taattua 

WEINSBERG-laatua, tässä pohjaratkaisussa 600 MEG.

  HERKUTTELUHETKILLE!  
  TILAA  

  Ruokailuryhmä   Ruoanlaitto

24 CaraCompact



Ruokailuryhmä on todella avara kun myös ohjaamotilaa hyödynnetään tehokkaasti, tässä pohjaratkaisussa 600 MEG.

Taitettavalla työtason jatko-osalla 
varustettu keittiö.

Runsaasti tilaa – 142-litrainen 
Slim-Tower-jääkaappi. 

Taattua laatua: Hienostuneet WEINSBERG-vetimet 
tuovat tyylikkään ilmeen.

Tilaa liikkua.
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Luonnon keskellä oleminen tekee niin hyvää. 
Kuten myös suihkussa käyminen. Kylpyhuoneen 

säilytyslokeroissa on tilaa kaikelle tarpeelliselle. 
Kynsilakan poistoaine ja kolme erilaista  

aurinko-rasvaa löytävät paikkansa, hyönteisten 
pistoihin tarkoitettua geeliä unohtamatta.

1. Harkittu kylpyhuonekonsepti  
pohjarat-kaisussa 600 MF. WC-istuin ja 
suihku ovat erillään pesualtaasta.

2. Thetford-WC-istuin ja suihku voidaan 
erottaa toisistaan suihkuseinällä.

  AINA RAIKKAANA  

Ovi kiinni ja vesi  
pysyy suihkutilassa.

Kylpyhuone  
pohjaratkai-sussa  

600 MF

  Kylpyhuone
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Kylpyhuone pohjaratkai-sussa 600 MEG

1. Kaikki virkistäytymiseen tarvittava 
yhdessä tilassa. Kätevä suihkuseinä.

2. Paras käyttömukavuus käännettävän 
keraamisen Dometic-kasetti-wc:n 
ansiosta.

3. LED-valaistus sulautuu kauniisti 
sisustukseen.

4. Tilaa säästävää pesuallasta voi 
siirtää tarpeen mukaan.
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Highlights
1

3 5

2

4

6

VAKUUT TA A
harkituilla yksityiskohdilla.

1. Aurinkosuojaverho. Avara kattoikkuna 
tuo valoa, ja tarvittaessa sen voi suojata 
verholla. 

2. Taitettava työtaso. Kätevä jatko-osa 
tuo lisää laskutilaa.

3. Asuintilan Komfort-ovet  
vakiovarusteena. Auton lukitusjärjestelmä, 
kaksinkertainen tiiviste ja 2 taitettavaa 
vaatekoukkua.

4. Lattiavalaistus. Tehokkaat spottivalot on integroitu askelmaan.  

5. Sänkytaso. Kätkee sisäänsä lisää säilytystilaa. 

6. Pohjaratkaisussa 600 MF lisää säilytystilaa ranskalaisen vuoteen alla.
Kaasupullokotelo on sijoitettu tilaa säästävästi vaatekaappiin.

  NÄYTTÄÄ HYVÄLTÄ  
  KYLLÄ    

  Kohokohdat

Kuvissa olevissa ajoneuvoissa saattaa olla lisävarusteita.
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SUUNNITELTU
täyttämään sinun vaatimuksesi.

Monipuolisuus  

FOREST*TURIN

STONE WATER*

MALABAR*

BLOOM*

SZECHUAN*

DUSK*

ACTIVE NAVY*

*S
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600 MEG 600 MFSAATAVANA
EDITION 
[PEPPER]
ERIKOISMALLINA

SAATAVANA
EDITION 
[PEPPER]
ERIKOISMALLINA

VERHOILUK-
ANKA AT
makusi mukaan.

Määritä CaraCompact- retkeilyautosi nyt: configurator.weinsberg.comKonfiguraattoriCaraView
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       HAE 
PEPPER

Hanki erikoisvarusteltu CaraCompact 
  . 

Jo kolmatta vuotta Euroopan myydyin matkailuautomalli.  
Ainutlaatuinen hinta-laatusuhde.

ELÄMÄÄSI!



#teamWEINSBERG
#editionpepper

 89   11   17

Lähetä meille kuvia lomaltasi CaraCompact  

EDITION [PEPPER]in kanssa tai jaa kauneimmat 

lomahetkesi Instagramissa ja ole osa  

#teamWEINSBERGiä.



 16   24

Loppuun asti ajateltu: WEINSBERG-vetimillä
varustetut säilytyslokerot ja yläkaapit
kätkevät sisäänsä paljon säilytystilaa.

Kulutusta kestävä: Keinonahasta ja kankaasta
valmistettu, koristetikattu Active-Line-verhoilu 
MALABAR.

Käytännöllinen: jalustaan integroitu LED-valaistus.

Katseenvangitsija: Tyylikkäät 17-tuumaiset  
WEINSBERG-alumiinivanteet.



@weinsberg_offi  cial

#teamWEINSBERG #editionpepper

 81   19

Tyylikäs: kuparinvärinen WEINSBERG-elementti. Suuri televisio: 24" LED-TV sisältyy
vakiona TV-pakettiin.

Ole osa

-yhteisöä.

CaraView Sisäpiirin tietoa

Tutustu kaikkiin 
CaraCompact EDITION [PEPPER]in

kattaviin varusteisiin osoitteessa:

weinsberg.com/edition-pepper



215 cm:n sisäkorkeus tekee CaraLoftista todella avaran, ja sen kantavuus on 
todella hyvä. Suvereenissa puoli-in-tegroidussa matkailuautossa on  

kokoonsa nähden suuremmoiset tilat! Se sopii erinomaisesti  
pariskunnille ja vakuut-taa erinomaisella ajettavuudellaan.    

Linjakas monitaituri. 

CaraLoft
Puoli-integroitu suurimmalla kuormitettavuudella.



Vihdoin vapaata aikaa, vihdoin ihan kunnolla ulkona! Olemme 
Annen kanssa odottaneet jo pitkään tätä pientä irtiottoa arjesta.  

Suunnitelmamme: CaraLoftilla Ammersee-järvelle ja alppi- 
maisemiin. Se ei ole kovin kaukana ja siten täydellinen kohde 

pienelle viikonloppureissulle. Matkalla hankin uusia ideoita uutta  
outdoor-keittokirjaani varten.

  JÄLJILLÄ  
  TÄYDELLISEN RISOTON  



Kokkina minulla on omat vaatimukseni lomareissun ruokailulle 
aamupalasta lähtien, myös kun olemme tien päällä matkailuauton 
kanssa. Aamu lähtee käyntiin kunnon kahvilla. 3-liekkisen keittimen 
ansiosta sitä ei tarvitse odotella pitkään. Valmista on muutamassa 

minuutissa.

  ILMAN KUNNON AAMIAISTA JA  
  EI SUURIA PÄÄTÖKSIÄ  

  KAHVIA.  

CaraLoft36



294 cm 215 cm

215 cm:n sisäkorkeus tuo CaraLoftiin  
ainutlaa-tuista tilan tuntua.

3 tärkeää yksityiskohtaa:
• Valtava kantavuus
• Kauttaaltaan 215 cm:n sisäkorkeus
• Suuri takatalli

enintään 4 makuu- 
paikkaa

enintään 5 turvavyöllä varustettua 
istuinpaikkaa

3 pohjarat-
kaisua alle 3500 kg

WEINSBERG CaraLoft on täydellinen kumppani kaikille, jotka arvostavat 
väljää ja mukavaa matkustamista. Se kätkee sisälleen usko-mattoman 
paljon säilytystilaa monenlaisille lomalla tarvittaville välineille ja 
runsaasti harkittuja yksityiskohtia. Urheilullinen ajodynamiikka takaa 
riippu-mattoman vapauden tunteen.
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Todellinen katseenvangitsija. Ryhdikäs grafiikka ja ja lisävarusteena  
saatava PREMIUM-ovi – tässä pohjaratkaisuna 600 MF.

1. Raikasvesisäiliön hana

2. Harmaavesisäiliön hana

3. Pääsy pakkasvahtiventtiiliin

4. Suojattu sähkönsyöttö

5. BWT-vedensuodatusjärjestelmä 
Lisätietoa on »sivulla 108.

Easy-Travel-Box kokoaa 
kaikki liitännät keskitetysti 

yhteen paikkaan.

  Tutustu
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Näyttävyyttä. LED-valoilla varustettu takapuskuri - tässä pohjaratksiuna 650 ME.

Upeat näkymät ohjaamosta – ja nerokkaasti  
sijoitetut ylälokerot.

Kahvitauon jälkeen olemme valmiita 
uusiin seikkailuihin. Ensimmäisenä 
ohjelmassa: seutuun tutustuminen. 

Tyylikkäästi longboardeilla.  
Ne mahtuvat kevyesti mukaan  
keittovälineiden, retkipöydän ja  

erilaisten urheiluvälineiden lisäksi.

  TODELLINEN TILAIHME.  
  KAIKKI MUKAAN!  
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Nerokkaita säilytysratkaisuja. Muun muassa ohjaamon yläpuolella ja jääkaapin 
alla on lisätilaa matkalla tarvittaville tavaroille tässä pohjaratkaisussa 650 ME.

Kun lastaaminen  
ja purkaminen on  

helppoa, voit  
säästää voimasi

urheiluun.

Mikä on parasta CaraLoftissa? Nerokkaat  
säilytysratkaisut! Kaikki, mitä tarvitsemme 

päiväretkillämme, on kätevästi käden ulottuvilla. 
Ennen kuin rauhoitumme viettämään rentouttava 
iltaa, edessä on tekemisen täyteinen päivä. Myös 

himourheilijat arvostavat asumismukavuutta!

Tilava takatalli sopii täydellisesti 
urheiluvälineille ja lomalla  
tarvittaville tavaroille.
Sisäänrakennetut sivulokerot  
pitävät tavarat järjestyksessä.  
Ja tuovat lisää säilytystilaa!
Matala reuna tekee  
lastaamisesta vaivatonta.  
– tässä pohjaratksiuna 650 ME.

  SEURAAVAA KOHDETTA  
  NOKKA KOHTI  

40 cm

10 cm

110 cm 650 ME
80 cm 600 MF / 
 650 MF

  Vahvuudet
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CaraLoftin sisäkorkeus on koko ajoneuvossa 215 cm – tässä pohjaratkaisussa 650 ME.

TILAA JA AVARUUTTA
Ainutlaatuista tilaa  

rentoutumiselle.
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1. Kattokaapin säilytystiloihin  
yltää helposti.

2. 650 MF – Vuoteen alla  
olevaan säilytystilaan pääsee käsiksi  
niin sisä- kuin ulkopuolelta.

650 MF – ranskalainen parivuode on tämän pohjaratkaisun helmi.

Vakiovarusteena saatava
EvoPoreHRC-patja takaa

hyvät unet.

  Nukkuminen

Lisätietoa  
vuodevaihtoehdoista
on sivulla 102 tai verk-
kosivuilla osoitteessa
weinsberg.com/ 
motorhome-variants

CaraView
Sisäpiirin tietoa
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Väsyneitä, mutta onnellisia. Mukavassa 
sängyssä kelpaa rentoutua. Olen niin 

iloinen hyvistä patjoistamme: olen  
elementissäni ulkona, mutta ilman hyviä 

unia mistään ei tule mitään.

650 ME – yhdestä kaksi. Lisävarusteena saatavalla sänkylaajennuksella 
kahdesta erillisvuoteesta syntyy käden käänteessä yksi suuri makuuala.

650 ME – enemmän mukavuutta. Vaatekaappi sängyn alla. Runsaasti tilaa myös yläkaapeissa.

  TARVITSEVAT UNTA!  
  ULKOILMAIHMISET  
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Lasikannellinen 3-liekkinen keitin ja ruostumattomasta  
teräksestä valmistettu pesuallas kutsuvat kokkaamaan. 

650 ME – tasapainoinen tilakonsepti kutsuu kokkaamaan ja rentoutumaan. 
Soft-Close-toiminnolla varustetut laatikot tuovat lisää käyttömukavuutta.

CaraLoftin suuret tilat näky-
vät myös ruokailuryhmässä  

ja keittiössä.

Saatavissa pohjarat- 
kaisuissa 600 MF ja 650 ME.

  Ruokailuryhmä   Ruoanlaitto
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650 MF – Ohjaamon kääntyvät alkuperäiset  
Fiatin Captainchair-istuimet muodostavat mukavan  
istuinryhmän (saatavissa Fiat-paketissa). 

650 ME – Kaunis ja toimiva. Hallittu säilytystilojen ja WEINSBERG-elementtien kokonaisuus.

Tänään listalla: Jotain herkullista retkikeittiöstä. 
3-liekkisellä keittimellä Saltimbocca ja risotto 

onnistuu erinomaisesti. Valaistus on täydellinen 
niin keittiössä kuin ruokailuryhmän kohdalla –

tuleehan ruuan myös näyttää hyvältä. 

650 MF – Tilaa 
ruuanlaittoon.

  ALKAKOON  
  RUUANLAITTO  
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1. Hygieniatuotteet mahtuvat  
hyvinpeilikaappiin. 

2. Suuri pesuallas sopii hyvin  
sisustukseen. 

3. Ylellisen suihkutilan ansiosta  
muu kylpyhuone pysyy kuivana. 

Kylpyhuone pohjaratkaisussa
600 MF / 650 MF

Peseytyminen on paljon
mukavampaa tilavassa

kylpyhuoneessa.

  Kylpyhuone
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Kylpyhuone
pohjaratkaisussa 650 ME

Purossa on mukavaa virkistäytyä, mutta riittääkö 
se peseytymiseen? Ei kiitos! Valitsen mieluummin 

lämpimän suihkun. Juuri sitä kaipaan liikunnallisen 
päivän jälkeen. Saippua, hammasharja ja muu tar-
peellinen löytyvät nopeasti peilikaapista. Mutta  

ensin on Annen vuoro. 

1. Matala suihkuallas tuo erityistä  
mukavuutta.

2. Liikuteltava pesuallas kompaktissa  
kylpyhuoneessa. 

  KÄDEN ULOTTUVILLA!  
  KAIKKI  

Kompakti kylpyhuone pohjaratkaisussa 650 ME.
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1. Käännettävä pesuallas.  
Voidaan sijoittaa tarpeen mukaan suihkun tai 
wc-istuimen päälle.

2. Asuinosan KOMFORT-ovet hyöntei- 
sovilla. Ötökät pysyvät ulkopuolella.

3. Keskeiselle paikalle sijoitettu 
LED-käyttöpaneeli. CP-Plus-laitteella ja 
uudella LED-käyttölaitteella voi ohjata keski- 
tetysti auton sähköjärjestelmää ja lämmitys-
tä. Lisäksi vesimäärien tarkistus on helppoa. 

4. 215 cm:n sisäkorkeus. Tuo sisätiloihin 
ainutlaatuista tilan tuntua.

5. Toiminnalliset keittiöratkaisut. Suuri 
jaloteräksinen pesuallas, keittiön takaseinät 
HPL-levyä ja kulutusta kestävä työtaso. Nyt 
on ruuanlaitto mukavaa!

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

7. Uusi LFI-kattokupu. Näyttävää muotoilua ja kestävää laatua.

8. Tunnelmavalaistus. Luo tunnelmallisen valaistuksen 
asuintilaan.

VAKUUT TA A
harkituilla yksityiskohdilla.

  KUIN LUONTO.  
  MIKÄÄN EI INSPIROI NIIN  

   Kohokohdat

Kuvien ajoneuvot saattavat sisältää lisävarusteita.
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600 MF 650 MF 650 ME

SUUNNITELTU
täyttämään sinun vaatimuksesi.

Monipuolisuus  

FOREST*TURIN

STONE WATER* BLOOM*

SZECHUAN*

DUSK*

ACTIVE NAVY* FIFTY SHADES*
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Määritä CaraLoft- retkeilyautosi nyt: configurator.weinsberg.comConfiguraattoriCaraView

VERHOILUK-
ANKA AT
makusi mukaan.
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Ajelemme CaraSuitellamme pitkin maaseutua ja poikkeamme  
juuri siellä missä haluamme. Ajelemme CaraSuitella lomalla 

minne vaan mieli tekee!

Menopelimme on mahtava, koska siinä on meille erilliset vanhempien 
ja lasten huoneet ja riittävästi tilaa leluille. Se on kivaa! 

  ME AJAMME SINNE  
  MINNE HALUAMME  



CaraSuite
Nostovuoteella ja suurimmalla sisäkorkeudella 
varustettu puoli-integroitu.

Nerokkaalla sisäkorkeudella ja kätevällä nostovuoteella varustettu  
CaraSuite tarjoaa runsaasti tilaa suurenmoisille lomaelämyksille. Lukuisien  
nukkumapaikkamahdollisuuksien ja miellyttävän sisustuksen ansiosta se on  

ihanteellinen perheen tai useamman sukupolven ajoneuvo. Mukava kooltaan.



  TÄLLAINEN AJELEMINEN  
  MAHTAVAA  

Minä haluan luontoon ja veljeni  
PLAYMOBIL-puistoon. Isä haluaa  

välttämättä näyttää meille Ausseerlandin. 
Äiti haluaa vain olla mukana. Miten tämä 
kaikki mah-tuu yhteen lomaan? Helposti! 
Isäni mukaan CaraSuiteen mahtuu kaikki.

CaraSuite52



Vakiovarusteisiin kuuluvalla nosto- 
vuoteellaan CaraSuite on ihanteellinen perheen  

tai useamman sukupolven ajoneuvo.

3 tärkeintä yksityiskohtaa:
• Nostovuode vakiona
• 215 cm:n sisäkorkeus
• Kompakti 2+2 matkailuauto

Lokoisan nostovuoteensa ansiosta CaraSuite on kuin tehty iloisia  
perheretkiä varten. Päivisin vuode on nostettu piiloon ja iltaisin se  
lasketaan esiin. Paljon tilaa ja suuri sisäkorkeus tuovat  
matkustusmukavuutta isoille ja pienille.

190 cm

130 cm

215 cm

294 cm

enintään 6  
makuupaikkaa

enintään 5 turvavyöllä 
varustettua istuinpaikkaa 3 pohjaratkaisua alle 3500 kg
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3 pohjaratkaisusta riippuvaa takatallivaihtoehtoa tarjoavat 
paljon tilaa matka-tavaroille.

Styling-paketin II tyylikäs kokonaisuus vakuuttaa kevytmetallivanteilla, mustalla  
jäähdyttimen säleiköllä ja alumiinin värisellä etuhelmalla – tässä pohjaratkaisussa 650 MG.

2,5 m3 tilaa. Se riittää 
polkupyörällekin.

650 MG

  Tutustu
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Me Peterin kanssa temppuilisimme mielellämme nostovuoteessa, mutta 
se on päivisin usein piilotettu katon alle. Miksi oikeastaan?

Meidän CaraSuite on myös niin korkea, että isä ei lyö päätänsä kattoon. 
Kai nyt sentään edes pari leuanvetoa voisi tehdä…

Kaikilta osin tyypillinen WEINSBERG – tunnusomainen muotoilu näkyy myös LED-takavaloilla varustetussa takapuskurissa –  
tässä pohjaratkaisussa 650 MF. Lisävarusteena on saatavissa THULE-pyöräteli-ne kolmelle 4 polkupyörälle.

Paljon tilaa suurenmoi- 
sille lomaelämyksille.

Ulkoa päin voi tuskin uskoa, että sisään kätkeytyy nostovuode ja 215 cm:n sisäkorkeus.

  SANOO ISÄ  
  RIEHUMINEN KIELLETTY!   
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Mahtava sisäkorkeus, suuri ruokailuryhmä ja laadukas muotoilu tekevät  
CaraSuitesta huippumukavan – tässä pohjaratkaisussa 650 MF.

1. Laadukkaasti valmistettu paneeli 
nostovuoteen alla.

2. Nostovuoteessa on integroidut 
LED-spotit.

3. Tilavissa yläkaapeissa on riittävästi 
säilytystilaa.

  Vahvuudet

Lisätietoja 
osoitteesta:
weinsberg.com/ 
motorhome-competence

CaraView
Sisäpiirin tietoa

ALAS LASKETTAVAA MUKAVUUTTA
Päiväsaikaan lähes huomaamaton  

nostovuode muuttuu iltaisin lokoisaksi  
pesäksi.
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Kätevästä alas laskettavasta 
nostovuoteesta saa lisää 
nukkumapaikkoja. 

Superkätevää: Laske  
nosto-vuode alas ja  
käytössäsi on toinen  
mukava makuuala.

60 cm:n korkeus 
nos-tovuoteessa  

riittää hyvin  
nukkumiseen ja  

istumiseen. 

LED-kosketusspottivalaisimet.Takaosan vuoteen turvaverkko estää putoamisen.

Vaikken koskaan sitä myönnäkään, niin joskus 
pikkuveljeni on ihan ok. Ylhäällä olevassa 

pari-vuoteessa on kiva katsoa yhdessä sarjoja. 
ja äiti ja isäkin jättävät meidät rauhaan –  

avonainen kylpyhuoneen ovi sulkee tilan ja 
meidän per-heellä on kaksi erillistä huonetta. 
Näin voimme myöhemmin myös pelata salaa…   OMA HUONE  

  MEIDÄN  
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700 ME – Kaksi suurta erillisvuodetta, jotka voi yhdistää parivuoteeksi  
rullasänkytoiminnolla. EvoPore HRC -patjat vakiona kaikissa sängyissä.

700 ME – Säilytystilaa liukuovien takana. Laadukkailla saranoilla varustettu yläkaappi.

  Nukkuminen

Lisätietoa  
vuodevaihtoehdoista 
on sivulla 102 tai  
verkkosivuillamme 
osoit-teessa 
weinsberg.com/ 
motorhome-variants

CaraView
Sisäpiirin tietoa
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700 ME650 MG 650 MF

CaraSuitessa on
valittavissa takaosaan

kolme eri nukkumis-
vaihtoehtoa

ja vuodetyyppiä.

Enää vanhempani eivät sanoneet,  
etten voi ottaa kaikkia lelujani mukaan – 

CaraSuiteen ne mahtuvat. Se on mahtavaa! 
Voin leikkiä Lego Boost -robotillani koko 
sängyn leveydellä ilman, että se jää kiinni 

ärsyttäviin rakoihin.

650 MF – Ranskalainen vuode, jonka alla säilytystilaa.

  TÄRKEÄ MUKANA  
   VIHDOIN KAIKKI  

650 MG – Poikittainen parivuode käyttää ajoneuvon koko  
leveyttä ja kutsuu sinut viihtymään.
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CaraSuiten suurenmoinen keittiökonsepti tarjoaa paljon tilaa ruoanlaittoon – tässä pohjaratkaisussa 650 MF.

Piazza del CaraSuite:
poikkeuksellisen leveä tila
keittiöryhmän ja jääkaapin

välissä.

Kätevä: 3-liekkinen keitin  
ja jaloteräksinen
pesuallas keittiössä.

97 cm

 Ruokailuryhmä  Ruoanlaitto
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Kaunis yläkaappi monipuolisine säilytysmahdollisuuksineen 
on kompaktin keittiön kohokohta. 

145-litraiseen jääkaappiin mahtuu kaikki, 
mitä perhe tarvitsee lomalla.

Pitkittäisen sohvan ansiosta 
ruokailuryhmässä on tilaa 

jopa 6 henkilölle.

Lisävarusteena saatavat Fiatin Captainchair-istuimet kääntämällä ruokailuryhmä muuntautuu mukavaksi  
seurustelupaikak-si – tässä pohjaratkaisussa 650 MF.

Oikeasti, miksi pikkuveljeni vain seisoskelee siinä eikä tee mitään? 
Keittiössä riittää tilaa kahdelle! Jääkaapin ovi auki, kattilat esiin, 

vihannesten pilkkomista, pastan keittämistä – tekemistä kyllä riittää! 
Isä seisoo takanani Piazzalla (sillä nimellä hän kutsuu keittiön ja 

ruokailuryhmän välistä tilaa) ja valvoo tilannetta.   AUTA MIELUUMMIN!  
  ÄLÄ VAIN SEISOSKELE SIINÄ,  
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1. Suihku on sijoitettu erilleen WC:stä ja  
pesualtaasta. Näin kaksi henkilöä voi 
käyttää tiloja samaan aikaan.

2. - 3. Suihkualtaan peite tuo lisää  
asuintilaa. Käynti altaaseen on matalan 
reunan vuoksi erityisen helppo. 

4. Tilava suihkualue ja kätevä suihkuseinä.

Kylpyhuone  
pohjaratkaisussa 
650 MG / 700 ME

  Kylpyhuone
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Kaikki märkänä! Se on lopputulos, 
kun käytän kylpyhuonetta samaan 
aikaan veljeni kanssa. Seuraavalla 
kerralla pesen hampaat suihkussa, 
siellä voin nimittäin sulkea oven. 
Kylpyhuoneessa on paljon loke- 
roita ja kaikki on kätevästi käden 

ulottuvilla.

1. Yhdistetty kylpyhuone löytyy  
pohjaratkaisusta 650 MF. Dometic- 
kasetti-WC on vakiovaruste kaikissa 
malleissa.

2. Vakiovarusteisiin kuuluu kätevä 
seinä- ja kattopidike suihkupäälle.

Kylpyhuone pohjaratkaisussa  
650 MF

  KASTELU EI  
  HASSUTTELU SALLITTU,  
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VAKUUT TA A 
harkituilla yksityiskohdilla.

1. Valaistus. Laatikoiden epäsuora  
valaistus luo lämpimän tunnelman.

2. Laadukkaat ulkotarrat.  
Pitkä käyttöikä ja tyylikäs ulkonäkö.

3. Turvaverkolla varustettu  
nostovuode. Tuo lisää nukkumapaikkoja ja 
suojaa molemmilla puolilla putoamiselta.

4. Poikkeuksellinen sisäkorkeus.  
215 cm:n sisäkorkeus tuo todellista  
asumismu-kavuutta.

5. Nahkainen säilytyslokero.  
Kätevää säilytystilaa tyylikkäässä  
nahkaverhoillussa lokerossa. 

6. Easy-Travel-Box.  Kaikki Easy-Travel-Boxin ja BWT- 
vedensuodattimen huoltoliitän-nät kätevästi samassa paikassa.

7. Takatalli. Yhdellä kädellä käytettävä tilava takatalli tuo 
mukavuutta matkustamiseen. 

8. Ainutlaatuinen tilanjako. Riittävästi tilaa koko perheelle.

  MYÖS KOKATA  
  NYT ISÄ SAA  

  Kohokohdat

Kuvien ajoneuvoissa saattaa olla lisävarusteita.
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SUUNNITELTU 
täyttämään sinun vaatimuksesi.

Muuntuvuus  

FOREST*TURIN

STONE WATER* BLOOM*

SZECHUAN*

DUSK*

ACTIVE NAVY* FIFTY SHADES*

650 MF 650 MG 700 ME

VERHOILUK-
ANKA AT
makusi mukaan.
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Määritä CaraSuite- retkeilyautosi nyt: configurator.weinsberg.comKonfiguraattoriCaraView
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Aikamatkustusaluksenamme toimivassa CaraHomessa on kaikki,  
mitä tarvitsemme tutkimusmatkaamme varten. Minä, Sarah,  

Tobias ja Paula suuntaamme Baijeriin Altmühltalin  
luonnonpuistoon. Meille kiviharrastajille ja fossiilien keräilijöille tämä 

muinaisen Archeaeopteryx-liskolinnun synnyinseutu on paratiisi. 

Sarahia kivet eivät kiinnosta niin paljon, mutta hän rakastaa sitä, miten 
nämä tutkimusmatkat yhdistävät meitä perheenä. Ja hän viihtyy tien 

päällä – paikallaan pysyminen ei ole hänen juttunsa.

  EIKÖ VAIN? EHDOTTOMASTI!  

  ME NELJÄ AIKAMATKAILUAUTOSSA, MATKALLA  
  KIVIÄ LOUHI LOUHIMAAN – KUULOSTAA OUDOLTA,  



CaraHome
Perheystävällinen alkovimalli avarilla tiloilla.

Alkovimallisen CaraHomen nerokas tilanjako tarjoaa runsaasti tilaa kauniita 
lomaelämyksiä varten. Vuoteita on pohjaratkaisusta riippuen 4–6.  

Perheen liikkuva koti.



Sarah ei olisi uskonut, mutta lapset riemuitsevat, kun he saavat työstää  
pehmeitä kivikerroksia vasaralla ja taltalla.  

Jo matka suureen arkeologiseen kohteeseen itsessään on elämys.  
Onneksi autossa on erikoisvarusteena peruutuskamera,   

se helpottaa pysäköintiä huomattavasti. 

  HAH, OLIN KUIN OLINKIN OIKEASSA!  
  KIVIEN HAKKAAMINEN ON IHAN JEES!  
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200 cm

70 cm

235 cm

75 cm

140 cm

110 cm

Paljon tilaa sinun  
Cara-Homessa.

Kuvittele, että sinun ei enää koskaan tarvitse varata huonetta.  
Kuvittele, että sinulla on maailman joka kolkassa kodikas loma-asunto  
ja. Kuvittele, että kotisi kulkee aina mukana. Tutustu nyt  
perheystävälliseen avarilla tiloilla varustettuun alkovimalliin.

3 tärkeintä yksityiskohtaa:
• suuri parivuode edessä
• valtavasti säilytystilaa
• kaksi erotettavissa olevaa makuualuetta

enintään 6  
makuupaikkaa alle 3500 kgenintään 6 turvavyöllä 

varustettua istuinpaikkaa
3 pohjaratkaisua
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Lisävarusteena saatava 
Styling-paketti takaa upean 
ulkonäön – tässä pohjaratkai-
sussa 550 MG.

Rakas vaimoni, älä huoli – CaraHomessa on valtava 
takatalli. Sinne mahtuvat kaikki esiin kaivamamme 

aarteet. Hyvin pakattuna ja tiukasti kiinnitettynä, jotta 
mikään ei lentele ympäriinsä. 

Aikamatkailuautomme on taatusti tyylikkäin  
ja käytännöllisin, paras meille!

Alkovin kattoikkuna varmistaa valon ja hyvän ilmanvaihdon 
alkovissa, kokonaisuuden viimeistelee tyylikäs ulkonäkö.

Mahtava lisävaruste:  
alkovin taitettava vuode  

tuo lisätilaa.

  JA MINÄ SAAN  
  TAAS PAKATA KAIKKI TAVARAT KYYTIIN.  

  Tutustu
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Tilava  
takatalli:  
tilaa jopa  

polkupyörälle.

Vakuuttaa huomiota herättävällä, vankkumatonta WEINSBERG-tyyliä  
edustavalla takaosallaan ja tarjoaa paljon säilytystilaa takatallissa – tässä 
pohjaratkaisussa 600 DKG.

550 MG 
2,13 m3

600 DKG 
2,26 m3

700 DG 
3,45 m3
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2

3

1

Kattoluukulla ja hyönteissuojalla sekä pimennysverholla varustettu alkovi tuo hienoa 
tilan tun-tua ja luo valoisan tunnelman – tässä pohjaratkaisussa 600 DKG.

1. Alkovivuoteesta ylettyy hyvin  
käteville hyllyille.

2. Lisää säilytystilaa ja vaatetanko  
poikittaisvuoteen alla – tässä  
pohjaratkaisussa 550 MG.

3. Integroidussa vaatekaapissa on  
riittävästi tilaa – tässä pohjaratkaisussa 
600 DKG.

  Vahvuudet

Lisätietoja 
osoitteesta:
weinsberg.com/ 
carahome

CaraView
Sisäpiirin tietoa
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Harvoinpa ovat lapset yhdessä näin 
rauhassa! Kirja kädessä, alkovissa  

chillaillen. Kaksi USB-liitintä pitävät 
padin ja kännykän virroissa.

Alkovi.   
Mukava nukkumapaikka  
lisävarusteena saatavalla  
lämmityksellä. Päivisin ikkunoista 
tulvii valoa, pimeää aikaa varten 
tunnelmallinen valaistus.

Parivuode ”ylimmässä kerroksessa“ on todella 
mukava. Täällä on meidän makuuhuoneemme.

  LUKUHETKI ALKOVIN  
  LEPOTILOISSA.  

73



Suuren parivuoteen vakiovarusteisiin kuuluva EvoPore-HRC-patja takaa  
levolliset ja mukavat unet – tässä pohjaratkaisussa 550 MG.

  Nukkuminen
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550 MG 700 DG 600 DKG 

Vuoteita löytyy 
jopa kuudelle 

hengelle.

Lasten nukkumaan saaminen on oma  
operaationsa. Onneksi he nukkuvat omis- 

sa vuoteissaan takaosan kerrossängyssä... 
Paula saa lukea iltaisin pidempään, ja sitä 
varten oma lukuvalo on aivan ehdoton! 

Ja jos alavuoteessa oleva Tobias ei lakkaa 
ärsyttämästä Paulaa, teen ruokailuryhmästä 

hänelle vuoteen!

Ruokailuryhmä muuttuu käden käänteessä lisämakuupaikaksi.

600 DKG – Erityisesti lapsille sopiva, vakiona turvaverkolla 
varustettu kerrossänky. Erityisen nerokas: tässä mallissa 
takatalliin pääsee myös sisäkautta.

600 DKG – Hyvät unet kahdessa kerroksessa.

  VIELÄ YHTÄÄN!   
  MEITÄ EI VÄSYTÄ  
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550 MG 700 DG 600 DKG

Joustavasta  
suu-reen:  

Jokaisessa pohja- 
ratkaisussa on oma 
ruokailuryhmänsä.

Kestävät kankaat ja mukavat istuimet rentoon yhdessäoloon. Ruokailuryhmässä  
on pohjaratkaisuissa 600 DKG ja 700 DG neljä turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa.

165 cm145 cm150 cm

  Ruokailuryhmä   Ruoanlaitto
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Onneksi CaraHomessa on kolmiliekkinen liesi – saan tehtyä 
ruoan kaikille samalla kerralla. Myös poika viihtyy  

kaasulieden ääressä. Miten niin miehet tarvitsevat paljon 
tilaa kokkaamiseen, minulta se käy helposti myös vähän 

pienemmässäkin tilassa.

Hyvää oloa ympäristön valaistuksesta – miellyttävä valokonsepti  
huolehtii oikeasta tunnelmasta. Työtason jatko-osa tuo riittävästi  
tilaa yhteisiä ruoanlaittohetkiä varten – tässä pohjaratkaisussa 700 DG.

Keittiön softclose- 
toiminnolla ja kätevillä jakajilla 
varustettu veto-laatikko.Ovet suureen säilytystilaan!

Jääkaappi 
177 l lisävaruste 

pohja-ratkaisussa  
600 DKG, 700 DG

Jääkaappi  
106 l vakiovaruste 
pohjaratkaisussa 

550 MG,  
600 DKG, 700 DG

  KEITTIÖSSÄ VIIHTYVÄT  
  MIEHETKIN – TÄYDELLISEN  

  ATERIAN JÄLJILLÄ!   

TYYLIKKÄÄT
ja tilavat yläkaapit.
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Hienoja kampauksia perhelomalla 
ei tarvita, mutta vähän voi kuitenkin 

panostaa, tuumaa Sarah.  
CaraHomen kylpyhuo-neessa hän 
selvästi viihtyy: Täällä on kaikki, 
mitä hän tarvitsee, kun tarvitsee 

näyttäytyä ihmisten ilmoilla.  
Me aikamatkailijat käymme  
kylpyhuoneessa pesemässä 
 kivenhakkuussa kertyneet  

pölyt pois.

Puun väri näyttää hyvältä kylpyhuoneessa, peilikaapissa on kätevää 
säilytystilaa tarvikkeille ja vakiovarusteisiin kuuluva keraaminen  
Dometic-kasetti-WC täydentää kokonaisuuden.

  VAIKKA HAKKAAKIN KIVIÄ,  
  HALUAN OLLA HUOLITELTU!  

  Kylpyhuone
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1. Suihkupää miellyttävällä vesisuihkulla.

2. Hana on sekä tyylikäs että  
helppohoitoinen.

3. Matala kulku suihkualtaaseen.

4. Kätevä pyyheteline.

Siirrettävä  
pesuallas tuo tilaa  

liikkumiselle.

Kaikki, mitä tut- 
kimusmatkalla  

tarvitaan!

Kylpyhuone pohjarat- 
kaisussa 700 DG
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VAKUUT TA A 
harkituilla yksityiskohdilla.

1. Tilava yhdellä kädellä avattava  
takatalli. Käynti ulkoluukusta ja asuintilasta.

2. Alkovi. Alkovi on lokoisa pesä, ja siihen  
on saatavissa lisävarusteena lämmitys. 

3. Pyöristetyt kulmat. Ei törmäilyä  
työtasoihin.

4. Keskeiselle paikalle sijoitettu 
käyttölaite. Veden määrä, elektronisten 
osien virransyöttö ja lämmitys aina helposti 
tarkistettavissa.

5. Raikasvesi- ja jätevesisäiliöt. 
Raikas- ja jätevesisäiliöt on helppo puhdistaa 
myös auton sisältä käsin. 
 

6. Ergonomiset vetimet. Laatikoiden vetimet tuntuvat hyvältä käteen.

7. Erillinen kaasupullokotelo. Kätevässä paikassa sivuseinän 
huoltoluukun takana.

8. Kaikki omalla paikallaan. Raikas- ja harmaavesisäiliö, 
veden-suodatin, pakkasventtiili ja sähköliitäntä kätevästi  
samassa paikassa.

  SEURAAVA SEIKKAILU!  
  HEI, TUOLLA ODOTTAA JO  

  Kohokohdat

Kuvien ajoneuvoissa saattaa olla lisävarusteita.
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SUUNNITELTU 
täyttämään sinun vaatimuksesi.

Monipuolisuus  

550 MG 600 DKG 700 DG

FOREST*TURIN

STONE WATER* BLOOM*

SZECHUAN*

DUSK*

ACTIVE NAVY* FIFTY SHADES*

VERHOILUK-
ANKA AT
makusi mukaan.

Määritä CaraHome- retkeilyautosi nyt: configurator.weinsberg.comKonfiguraattoriCaraView
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Me olemme Rudi ja Gerlinde ja olemme jo vanhoja konkareita 
retkeilyssä. Uutta on CaraCore, jonka kanssa lähdemme tänä vuonna  

ensimmäistä kertaa reissuun. Ja lähdemmekin heti pidemmälle 
matkalle. Määränpäänä on suosikkikohteemme Norja. Lähdemme 

matkaan kiireettömin mielin ja vuodenaikaan, jolloin tapaa  
enemmän paikallisia kuin turisteja. Reitti kulkee Baijerista vuonoja 
pitkin Lofooteille asti. Täysin omaan tahtiimme. CaraCore loistaa 

erinomaiselle suunnittelullaan ja sopii täydellisesti Skandinaviaan. 

  TÄÄLTÄ TULLAAN, NORJA!  
  ELÄMÄMME MATKA.  



CaraCore
Varustelullaan ja ulkoasullaan  
vakuuttava integroitu matkailuauto.
Käytännöllisyys kohtaa upean muotoilun. Dynaamisuus ja laatu  

vakuuttavat. 100 % WEINSBERG-DNA:ta. Tyylikästä.



  MUKAVA AKTIIVILOM!  
  TERVETULOA  

Erityistä tällä matkalla: Emme ole laatineet mitään  
tarkkaa aikataulua. CaraCorella on ihanaa ajella  

maisemista nauttien. Siinä on meille tilaa enemmän  
kuin tarpeeksi. 

 TARKOITTAA
ENEMMÄN AIKAA

KIIREETTÖMYYS
NAUTINTOA
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Ensimmäinen integroitu WEINSBERG.  
Ja heti vakuuttava tyyli-ikoni.

3 tärkeintä yksityiskohtaa:
• Dynaaminen muotoilu
• LED-ajovalot
• Nostovuode vakiona

CaraCore erottuu joukosta edukseen. Käytännöllisyys kohtaa upean 
muotoilun. Vaikuttava tilan tunnun, laadukkaiden materiaalien ja  
poikkeuksellisen ajomukavuuden yhteissumma.

enintään 5  
makuu-paikkaa alle 3500 kgenintään 5 turvavyöllä 

varustettua istuinpaikkaa
3 pohjarat- 
kaisua
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650 MEG – Yhtenäisillä sivuseinähelmoilla varustettu 
WEINSBERG näyttää urheilulliselta ja tyylikkäältä.

Vakiona. 
700 mm leveät  
asuintilan  
KOMFORT-ovet

Mustat ja valkoiset 
korostukset. Kohokohta 
selkeästi muotoillussa 

keulassa. 

Saatavissa lisävarusteena: 
Asuintilan EXKLUSIV- 

ovi ikkunalla ja  
saattova-loilla.

  Tutustu
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Koostaan huolimatta CaraCore on helppo  
käsitellä. Se kulkee pehmeästi teillä kuin 
teillä ja nielee kaarteet sulavasti. Päivän  

päätteeksi hämmästelemme hämmästelemme  
ajamiemme kilometrien suurta määrää.

Dynaaminen. Sivuseinähelmat ja musta korostus sekä 
sähköisellä askelmalla varustettu kuljettajan ovi.

Näyttävä LED-valoilla varustettu takapuskuri ja lisävarusteena saatavat 17-tuumaiset 
WEINSBERG-alumiinivanteet luovat dynaamisen ilmeen – tässä pohjaratkaisussa 700 MEG.

Selkeät linjat ja  
näyttävä muotoilu –  

tyypillistä WEINSBERGiä

  KAUNIISSA MAISEMISSA!  
  KAUNIS AJONEUVO   
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Minulla on vielä hyvin mielessäni  
WEINSBERG-jälleenmyyjämme sanat. Hän puhui  
täysin uudesta ajoneuvoluokasta Kuinka oikeassa  
hän olikaan. CaraCore todistaan laadukkutensa 

päivittäin!

WEINSBERGille tunnusomaiset LED-takavalot tuovat  
näkyvyyttä ja turvallisuutta. Vahva valaistus, vahva ulkonäkö: kuution 

muotoiset LED-etuajovalot.

Kirkkainta kärkeä  
ulkonäöstä hinta-laa- 

 tusuhteeseen.

Lisävarusteena 
saatava ulos 
vedettävä kaasu-
pullohylly 
tekee käytöstä 
äärim-mäisen  
helppoa. (650 
MEG / 700 MEG)

Integroidun Headup-näytön ansiosta kuljettajan katse pysyy 
aina tiessä. Tämä hieno ominaisuus kuuluu lisävarusteena 
saatavaan mediapakettiin.

  OMAA LUOKKAANSA.  
  TÄYSIN  

  Vahvuudet

100%
WEINSBERG 

DNA
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Laatua, joka näkyy ja tuntuu. 
LFI-osat vakuuttavat optimaalisilla 
ominaisuuksilla, kuten valmistuksen 
äärimmäisen tarkalla laadulla. Mak-
simaalinen rakenteen lujuus takaa 
parhaan turvallisuuden. LFI-kat-
tokupu tekee CaraCoresta myös 
ulkoisesti katseenvangitsijan.

Integroidun  
auton etuja: Valtava 

nostovuode antaa 
matkustusmuka-

vuutta.

Uraa uurtavaa muotoilua ja 
suurinta tarkkuutta uusimman 

LFI-tekniikan ansiosta

 
Lisätietoja osoitteesta:
weinsberg.com/ 
caracore

CaraView
Sisäpiirin tietoa
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700 MEG. Kokoa ja näköä. Tilan tuntu on ainutlaatuinen, ja sitä korostavat hienostuneet poikittaiskuvioidut kalusteet.

Täydellisesti sijoi- 
tettu. 27" LED-näyttö  

lisävarusteena saatavassa 
TV-paketissa. 

Laadukkaat kankaat ja miellyttävät istuimet  
ovat osa yhdenmukaista design-kokonaisuutta.

Hienostuneet yläkaapit kätkevät sisäänsä  
paljon säilytystilaa. Niissä on integroitu  
tavaroiden pu-toamiselta suojaava reuna, 
WEINSBERG-vetimet ja miellyttävä pinta.

  Ruokailuryhmä
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Sisältä CaraCore on suurta yhtenäistä tilaa, ja näkymät 
ulos ovat avoimet. Leveät ikkunat päästävät paljon valoa 

sisään, ja voimme nauttia Norjasta täysin siemauksin. 

Ergonomisten käännettävien 
istuinten muotoilu on 

yhdenmukainen sisätilan 
muun ilmeen kanssa.

Lisävarusteena L:n muotoinen ruokailuryhmän sohva. Sivuttainen sohva ja taitetta-
va istuin ovat valmiina mukaviin peliiltoihin  – tässä pohjaratkaisussa 650 MF.

Tilava. Avoimet näköalat tuovat ainutlaatuista tilan tuntua ja siirtymä asuintilan  
ja ohjaamon välillä on sujuvaa – tässä pohjaratkaisussa 700 MEG.

  MATKASUUNNITELMIEN 
  PALJON TILAA  

  TEKEMISEEN.  
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Meillä ei ole koskaan ennen ollut näin paljon 
säilytystilaa matkailuautoissamme.  
Erityisesti keittiössä ne ovat kovassa  

käytössä. Tämä on tärkeää, koska matkamme 
käy välillä seuduille, joissa lähimpään  

ruokakauppaan on matkaa.

700 MEG – Keittiöryhmä huokuu kauneutta sisältä ja ulkoa.

  SILMILLE JA MAKUNYSTYRÖILLE.  
  PUHDASTA NAUTINTOA!  

  Ruoanlaitto
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650 MEG 650 MF / 700 MEG

Suurenmoinen pari.
Erilaiset keittiökonseptit  

pohjaratkaisun
mukaan.

Suurenmoinen. 142-litrainen Slim Tower -jääkaappi ja 
energiamuodon automaattisesti valitseva AES-toiminto.

Hiljainen. Soft-Close-toiminnolla varustetut  
tilavat laatikot.

Yksinkertaisesti täydellistä. Lasikannellinen 3-liekkinen keitin.

650 MEG – Ilmeikkäillä  
elementeillä varustettu keittiö
sopii täydellisesti tilakonseptiin.

CaraView Sisäpiirin tietoa

Lisätietoa  
keittiövaihtoehdoistaon
sivulla 104 tai verkkosivuillamme
osoitteessa  
weinsberg.com/motorhome-variants
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Vakiovarusteisiin kuuluva nostovuode sopii kauniisti tilakonseptiin. Ylös nostettuna sen 
alle jää hyvin tilaa ruokailuryhmän ääressä oleskeluun  – tässä pohjaratkaisussa 700 MEG.

ASUMISUNELMA PYÖRIEN PÄÄLLÄ
Nostovuode integroituu yläasentoon  

huomaamattomasti.

  ALHAALLA NAUTINNOLLISIA  

  Nukkuminen / Nostovuode
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???
Laadukas tunnelma ja LED-kosketusvalaisin
myös nostovuoteen alueella.

Ylös nostettu nostovuode sulautuu  
huomaamattomasti tilakonseptiin.

Kun nostovuode lasketaan alas, syntyy kotoisa 
makuupaikka kahdelle  – tässä pohjaratkaisussa 700 MEG.

Nostovuode on yksi CaraCoren plussista. Rudi 
nukkuu siinä mielellään pienet keskipäivän  

torkut sillä aikaa kun minä nautin kupin kahvia 
ruokailuryhmän ääressä.

  ALHAALLA NAUTINNOLLISIA  
  YLHÄÄLLÄ HYVÄT UNET,  

110 cm

180 cmRunsaasti tilaa
nostovuoteen ansiosta.

200 cm
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Mukavuusalue. Pohjaratkaisuiden 650 MEG ja 700 MEG  
makuualue koostuu 2 metriä pitkistä pitkittäisistä erillisvuoteista.  

Täydellistä suunnittelu a pienintäkin yksityiskohtaa myöten.

Takaosan valtava makuupaikka todella 
ylellinen. Erityisen kodikasta on iltaisin, 
kun tyylikäs valaistus luo ainutlaatuisen 

tunnelman.

  SUURILLE MATKAUNELMILLE.  
  SUURET MAKUUALAT  

Kauniissa yläkaapeissa on paljon säilytystilaa.

  Nukkuminen / Erillisvuoteet
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Lukuvalot takaavat hyvän valaistuksen 
makuualueella.

Älykäs ratkaisu. Vaatekaappi sängyn alla 
pohjaratkaisussa 700 MEG.

Selkeä muotokieli myös kangasverkoilla 
varustetuissa nahkapäällysteisissä sivuele-
menteissä. 

650 MF – Ranskalainen parivuode ja EvoPoreHRC-patja 
 sekä säilytystilaa sängyn alla.

Älykäs. Ruokailuryhmän voi muuttaa lisämakuupaikaksi. 

Takaosassa on hienoja 
sisustusyksityiskohtia. 

97



Kun makuu- ja asuintilan ovet suljetaan,  
pohjaratkaisussa 700 MEG syntyy suuri tilava kylpyhuone.

700 MEG – Tyylikäs ja suoralinjainen muotoilu luokkansa suurimmassa tilavassa kylpyhuoneessa.

Kylpyhuone pohjaratkai-sussa 
700 MEG / 650 MEG

  Kylpyhuone

98 CaraCore



Pohjaratkaisun 650 MF kaunis kylpyhuone. Lisäksi paljon tilaa  
pesualtaan ympärillä ja suihkussa. 

Kauniilla LED-valoilla varustettu peilikaappi. 

Sillä välin kun minä hoidan iltatoimiani, Rudi laulaa  
suihkussa.Tilavan kylpyhuoneen ansiosta meillä molemmilla 

on riittävästi tilaa. 

Kylpyhuone 
pohjaratkaisussa 

650 MF

  KAUNISTAUTUMISEEN.  
  TILAA  

Tilava suihkualue 700 MEG -pohjaratkaisun  
tilavassa kylpy-huoneessa.
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VAKUUT TA A
harkituilla yksityiskohdilla.

1. LED-ajovalot. Uusinta tekniikkaa, paras 
näkyvyys ja turvallisuus suurten valojen 
ansiosta.

2. Softclose-laatikot. Pehmeästi ja  
hiljaisesti sulkeutuvat laatikot tuovat  
käyttömukavuutta.

3. Tuulilasin manuaalinen tai sähköinen 
kaihdin. Tuo yksityisyyttä yövyttäeesä.

4. 700 mm leveät asuintilan KOM-
FORT-ovet.  Auton lukitusjärjestelmä, kak-
sin-kertainen tiiviste ja taitettavat vaatekoukut.

5. Lisävarusteena saatava AlDE-läm- 
minvesilämmitys ja lämminvesikier- 
toinen ALDE-lattialämmitys. Tasaista  
lämpöä kovimmissakin pakkasissa.

6. Easy-Travel-Box ja BWT-vedensuodatin.  
Kaikki tärkeät huoltoliitännät samassa paikassa ja hygieenisesti 
puhdasta vettä ilman kemikaaleja.

7. Sähköinen askelma. Vaivattomasti ohjaamoon. 

8. Ohjaamon korkealaatuiset istuimet takaavat parhaan 
matkustusmukavuuden.

  JOKAINEN YKSITYIS-  
  ON OMA MEKOHTSTA ARITEOKSENSA. 

  Kohokohdat

Kuvien ajoneuvot saattavat sisältää lisävarusteita.
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SUUNNITELTU
täyttämään sinun vaatimuksesi.

  ON OMA MEKOHTSTA ARITEOKSENSA. 

Monipuolisuus  

FOREST*

TURIN

STONE WATER* BLOOM*

SZECHUAN*DUSK* ACTIVE NAVY*

650 MF 650 MEG 700 MEG

VERHOILUK-
ANKA AT
makusi mukaan.

Määritä CaraCore- retkeilyautosi nyt: configurator.weinsberg.comKonfiguraattoriCaraView
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Herää jokaiseen aamuun virkeänä. Me WEINSBERGillä tiedäm-

me, että hyvät unet ovat tärkeä osa lomaelämystä. Siksi

kaikissa vuodevaihtoehdoissa ja pohjaratkaisuissa kiinnitetään

erityistä huomiota nukkumatilojen mukavuuteen. Kattavasta va-

likoimasta jokainen löytää juuri itselleen sopivan makuupaikan.

VUOTEET.
VALITSE JUURI 
SINULLE SOPIVA  
 VUODE.

  Monipuolisuus / vuoteet

Poikittainen parivuode
Tehokasta monitoimisuutta.. Mukava 
poikittainen parivuode on koko ajoneu-
von levyinen. Näin voit nauttia erityisen 
pitkästä makuualasta ja mahtavasta 
tilantunnusta. 

CaraHome 550 MG / 700 DG 
CaraSuite 650 MG

Ranskalainen vuode
Nerokasta tilankäyttöä. Ranskalainen 
vuode on erityisen hienostunut tilarat-
kaisu. Nauti lokoisista unista. Kylpyhuo-
ne on kätevästi lähellä.

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

Pitkittäiset erillisvuoteet
Heittäydy pitkäkseen. Jopa 200 cm:n 
pituus tarjoaa enemmän kuin riittävästi 
tilaa kunnon lepohetkelle. Halutessasi 
voit lisävarusteena muuttaa molemmat 
erillisvuoteet yhdeksi suureksi makuua-
laksi.

CaraCompact 600 MEG
CaraLoft  650 ME
CaraSuite  700 ME
CaraCore  650 MEG / 700 MEG
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Nostovuode
Käsin kosketeltavaa mukavuutta. 
Päiväsaikaan lähes huomaamaton 
nostovuode muuttuu käden käänteessä 
lokoisaksi pesäksi. Ylös nostettuna 
tilavaa makuupaikkaa ei juurikaan näy, 
ja se kiinnitetään turvallisesti soljilla ja 
turvavöillä.

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

Kerrossänky
Hyvät unet kahdessa kerroksessa. 
Erityisesti lapsille sopivassa ker-
rossängyssä on vakiona turvaverk-
ko. Täydellinen rauhoittumispaikka 
kaikkein tärkeimmille.

CaraHome 600 DKG

Alkovivuode
Nuku yläkerrassa. Tikkaat johtavat 
mukavaan alkovivuoteeseen, joka on 
melkein kuin erillinen huone. Kaksi 
avattavaa ikkunaa ja kattoluukku 
antavat tarvittaessa valoa.

CaraHome 550 MG / 600 DKG / 700 DG

Kätevää!:
Auton ruokailuryhmät
muuntuvat nopeasti
lisämakuupaikaksi.

Monipuolisuus / vuoteet  

Lisätietoa on verkkosivuilla osoitteessa: weinsberg.com/motorhome-variants

Joillekin malleille on valittava tiettyjä lisälaitteita, jotta saataisiin maksimaalisen kokoinen vuo-
de. Jälleenmyyjäsi neuvoo mielellään.
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Kompaktikeittiö
Tilaa olennaiselle. Kompaktikeittiössä 
jääkaappi on integroitu keittiöryhmään. 
Kokonaan avautuvissa laatikoissa kaikki 
on nopeasti käden ulottuvilla.

CaraHome 550 MG

Sivukeittiö
Toimiva klassikko. Sivukeittiössä 
jääkaappi on sijoitettu erilleen ja voi 
siksi olla tilavuudeltaan jopa 177 litraa. 
Näin elintarvikkeille jää runsaasti 
tilaa.

CaraCompact 600 MEG / MF
CaraLoft  650 ME
CaraHome  600 DKG / 700 DG
CaraCore  650 MEG

Lisätietoa on verkkosivuilla osoitteessa weinsberg.com/motorhome-variants

Keittiö on kodin sydän – sama pätee matkailuautoon. 

 Kestävien pintojen, tilavien säilytysratkaisujen ja laadukkai-

den laitteiden ansiosta ruuanlaitto on mukavaa. 

KEITTIÖT.
JOKAISEEN
MAKUUN.

  Monipuolisuus / keittiöt

Vis-à-Vis-keittiö
Vis-à-Vis-keittiössä keittiöryhmä on 
ruokailuryhmän vieressä. Jääkaappi on 
sijoitettu vastakkaiselle puolelle.

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

2. CaraLoft 600 MF

104 Ammattitaito matkailuautojen valmistuksessa



1

2

1 2

Kompakti kylpyhuone
Kaikki kompaktissa kokonaisuudessa. 
Kompaktin kylpyhuoneen kohokohta on 
siirrettävä pesuallas. Tämä toiminnalli-
nen ratkaisu mahdollistaa optimaalisen 
tilankäytön kaikissa mallissa.

CaraCompact 600 MEG 
CaraLoft  650 ME
CaraHome  550 MG / 600 DKG / 700 DG
CaraCore  650 MEG

Tilava kylpyhuone
Tilavin kylpyhuoneratkaisu. Pesuallas ja 
wc-istuin on sijoitettu erilleen suihkusta. 
Kun asuintilan ovi suljetaan, syntyy suuri 
läpikulkeva kylpyhuone.

CaraSuite 650 MG / 700 ME
CaraCore 700 MEG

Takaosan pitkittäinen kylpyhuone
Kaikki samassa linjassa. Ranskalaisen 
vuoteen nerokas kumppani käyttää 
tilan optimaalisesti. Tämä tuo autoon 
 ainutlaatuista tilan tuntua.

1. CaraLoft 600 MF / 650 MF 
 CaraSuite 650 MF 
 CaraCore 650 MF 

2. CaraCompact 600 MF

Lisätietoa on verkkosivuilla osoitteessa weinsberg.com/motorhome-variants

Kylpyhuoneessa tilankäyttö ratkaisee. Kokonaisuus muo-

dostuu harkituista ratkaisuista. Paljon säilytystilaa, houkut-

televa sisustus ja joustavat yksityiskohdat tarjoavat tilaa 

hyvinvoinnille.

KYLPYHUONEET.
VIRKISTÄVIÄ 
TILAKONSEPTEJA.

Monipuolisuus / kylpyhuoneet  
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MAGNOLIA

EARTH

PEACH

AQUA AVOCADO

STONE

VARUSTELU KOMFORT * PREMIUM * EXKLUSIV *

ikkuna ja pimennys • •

Moninkertainen lukitus • •

Roiskevesitiiviste (kaksinkertainen tiiviste) • • •

Auton lukitusjärjestelmä • • •

2 kiinteää vaatekoukkua • • 

2 taitettavaa vaatekoukkua • • •

Avautumisen rajoitin kaasupainejousella • •

Lokero sateenvarjolle • •

Peitetyt saranat • •

Monikäyttöinen laukku • •

Keskuslukitus •

Saattovalot •

OVI EL Ä MYKSIIN.
WEINSBERG-matkailuautojen ovet lukuisilla toiminnoilla.

Saatavissa 600 mm:n ja 700 mm:n levyisenä (pohjaratkaisusta riippuen)

Kaihtimilla varustetut
ikkunat

Taitettava vaatekoukku

Näytöllä varustettu lukitus
sisäpuolelta

Sateenvarjon pidike

* Vakiovaruste 
CaraCompact 
CaraHome 
CaraLoft 
CaraSuite 
CaraCore

* Lisävaruste 
CaraCompact 
CaraHome 
CaraLoft 
CaraSuite 
CaraCore

* Lisävaruste 
CaraCompact 
CaraHome 
CaraLoft 
CaraSuite 
CaraCore

Innovatiivinen: Yhden avaimen 
järjestelmä sisäura-avaimilla 
sekä ulkokahvoilla ja -lukoilla 
asuinosan oviin ja huoltoluuk-

kuihin.

  Monipuolisuus / ovet

KOMFORT PREMIUM EXKLUSIV
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MAGNOLIA

EARTH

PEACH

AQUA AVOCADO

STONE
Paketti sisältää 2 tyynyä, 2 koristetyynyä, 2 
torkkupeittoa ja yhden kaitaliinan.

Antrasiitin väriset 
17" alumiinivanteet ja renkaat 
WEINSBERG-designia
(235/60R17)

Mattamustat edestä kiillotetut 
17" alumiinivanteet ja renkaat 
WEINSBERG- designia
(235/60R17)

COZ Y HOME 
-  SISUSTUSPAKET TI 

– valitse sisustus COZY HOME -paketilla

SAATAVISSA
LISÄVARUS-
TEENA

JOKAISEEN
WEINSBERGIIN

Kaikki vanne- ja rengasvaihtoehdot löydät verkkosivuiltamme osoitteesta: configurator.weinsberg.com

WEINSBERG-DESIGNia olevat 17" alumiinivan-
teet on varustettu vakiona korkealaatuisilla
Falkenin jokasään renkailla, joilla voit ajaa myös
talvella jäällä ja lumessa.

• M+S/3PMSF-merkintä 
• ei enää erillisiä talvirenkaita 
• ei lisäkustannuksia

UUTTA
WEINSBERG- 

ALUMIINIVANTEET.
WEINSBERG-designia.

Monipuolisuus / design  
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PIONEERIN
HEAD-UP-NÄYTTÖ:*  

Integroitu head-up-näyttö lisää turva-
llisuutta. Kaikki tärkeät tiedot näkyvät 
suoraan näkökentässä, jolloin kuljettajan 
katse pysyy aina tiessä. Myös Navgate 
Evon navigointiohjeet näytetään.

* Osat saatavissa lisävarusteena

PIONEER NAVGATE EVO:*
Erityisesti matkailuautoille tarkoitettu navigointi 44 Euroopan maassa, 5 600 leirintäaluetta 
matkailuautoille tarkoitetusta Bordatlas-oppaasta, älypuhelimen turvallinen käyttö puheoh-
jauksella, 7" Multitouch-näyttö, integroitu DAB+-vastaanotin, sisältää 3 vuoden karttapäivitykset.

TRUMA-INET-JÄRJESTELMÄ:*
Lämmitys ja kaasun määrä 

 sovelluksen kautta

Kätevällä Truma-iNet-järjestelmällä ja 
Truma-sovelluksella voit ohjata liikkuvan 
kotisi lämmitystä kaikkialta. Kuinka paljon 
kaasua on vielä jäljellä? Digitaalinen 
kaasumäärän mittauslaite ilmoittaa siitä 
älypuhelimessasi tai tabletissasi.

LAITTEET,
MAKSIMAALI-
NEN
MUKAVUUS.

Kätevä ultrasuodatuskalvolla varustettu vesisuodatin ei jätä 
hygienian suhteen mitään sattuman varaan. Poistaa erittäin 
tehokkaasti mikro-organismit vedestä. BWT bestcamp 

-vedensuodatusjärjestelmällä tuotat hygieniavaatimukset 
täyttävää vettä ilman kemikaaleja. WEINSBERGin matkai-
luautoihin ja retkeilyautoihin tarkoitetut BWT bestcamp 

-suurtehosuodatusjärjestelmät ovat saatavissa yhteis-
työkumppaneilta ympäri maailman. Vain suodatusjärjestel-
män säännöllinen vaihto 6 kuukauden välein takaa parhaan

vedenlaadun ja turvallisen vedenjakelun. 8 mm:n John 
Guest -pistoliittimen ansiosta asennus käy helposti ilman 
työkaluja – vedenjakelun kohdalla myös ilman vaihtosuo-
datinta.

VEDENSUODATUSJÄRJESTELMÄ
„BWT - BESTCAMP“* 

  Monipuolisuus / tekniikka

Lämmitysjär- 
jestelmät

Kaasunsyöttö
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VELOCATE GPS-PAIKANNIN:*
Lisää turvallisuutta WEINSBERGiisi.

1. Juomapullo 800 ml Classic Sport ruostu-
matonta terästä. Helppo puhdistaa. Mitat: 7 x 25 
cm, paino: 256 g. Tuotenro 651/023

2. Retkituoli alumiiniputkea, 8 asentoon sää-
dettävä, 76 cm korkea selkänoja, enimmäiskuor-
mitus: 100 kg, runko: alumiinia. Mitat kokoon-
taitettuna: 107 x 69 x 5 cm / tuotenro 651/022

3.  Dukdalfin retkipöytä Accordeon säänke-
stävällä Sevelit-pöytälevyllä. Korkeussäätö: 
57–74 cm, mitat: 100 x 68 cm, materiaali: 
terästä, enimmäiskuormitus: 50 kg, paino: 11 kg. 
Tuotenro 651/021

Kaikki tiedot ja hinnat osoitteessa 
www.frankanafreiko.de

* Osat saatavissa lisävarusteena

Riittävän suurella kantavuudella varustettu, irrotettavaan veto-
koukkuun yhdistetty sähköisesti ulos ajettava kuljetusteline 
on erittäin kätevä. Painikkeen painalluksesta kaksi kääntövart-
ta siirtyy ulos ja yhteys matkailuauton sähköjärjestelmään 
muodostetaan heti kun sisään taitettavilla LED-takavaloilla 
varustettu lisätarvikealusta on kiinnitetty paikalleen.

Velocaten innovatiivinen GPS-paikannusjärjestelmä auttaa 
intuitiivisen sovellusohjauksen ja hiljaisen hälytystilan avulla 
matkailuauton löytämisessä varkauden sattuessa. Omavarai-
nen, jopa 3 kuukauden käyttöaika ilman virtaliitäntää takaa 
toimivuuden.

4. Piknikkärry 10 cm leveillä kuvioiduilla 
renkailla, enimmäiskuormitus 75 kg. Mitat: 131 x 
60 x 98 cm, paino: 11,9 kg. Tuotenro 51 011

5. Neljä korvallista mukia, laadukasta Resy-
lin- materiaalia. Luistamaton pinta. Tuotenro 
651/024

6. Kaasuadapterisarja - sisältää kaiken 
tarvittavan paineensäätimen (G12, Saksa) liittä-
miseen Euroopan markkina-alueella käytettävi-
in kaasupulloihin. Tuotenro 651/025

 E.HIT* 
integroitu kuljetusteline: 

KAIKKEA, 
MIKÄ TEKEE
LOMASTASI 
ENTISTÄ
IHANAMMAN.

FRANKANA WEINSBERG
-valikoima on saatavissa 

WEINSBERG-jälleenmyyjiltä 
tai verkkokaupasta osoitteesta 

shop.weinsberg.com 

Monipuolisuus / tekniikka / verkkokauppa  

Laitteistoa voi halutessaan laajentaa valinnaisilla antureilla (esim. ovi / ikkuna-anturi) 
Lisätietoja osoitteessa www.velocate.com tai www.weinsberg.com/fi-fi.

UUTTA
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

Nyt vuo-
krattavissa
myös ulko-

mailla!

ETSI JÄLLEENMYYJÄ
JÄLLEENMYYJÄHAKU

Jotta pääsisit tutustumaan tarkemmin matkailuauto-
mallistoomme, jälleenmyyjähaku auttaa sinua etsimään 
sinua lähimpänä olevan WEINSBERG-jälleenmyyjän. 

Etsi lähin jälleenmyyjä osoitteessa: dealer.weinsberg.com

MEDIKIT-ARVOSETELI:
Lääkesettiin oikeuttava 

 kuponki

Saat WEINSBERG-matkailuautosi mukana nyt myös MediKit-ar-
vosetelin. Se sisältää erilaisia apteekista saatavia lääkkeitä, joita 
voit tarvita matkalla, kuten särkylääkkeitä, allergialääkkeitä tai 
ripulilääkkeitä. Näin olet aina varautunut parhaalla tavalla.*

UUTTA

*Saat WEINSBERG-ajoneuvosii mukana nyt myös MediKit-arvosetelin. 
Se sisältää erilaisia apteekista saatavia lääkkeitä, joita 
voit tarvita matkalla, kuten särkylääkkeitä, allergialääkkeitä tai 
ripulilääkkeitä. Näin olet aina varautunut parhaalla tavalla.

Haluatko hankkia vapaa-ajan ajoneuvon, mutta 
haluaisit ensin testata, onko se sinulle sopiva? 
Silloin RENT AND TRAVELin tarjonta sopii 
sinulle. Selvitä internetistä tai matkato mis-
tosta sinua eniten miellyttävä pohjaratkaisu. 
Yhdessä koko Saksan kattavan, yli 170 vuokrau-
spisteestä ja yli 1 900 vuokrattavasta ajoneu-
vosta sekä yli 380 yhteistyökumppani-matka-
toimistosta koostuvan verkoston kanssa RENT 

AND TRAVEL auttaa sinua sopivan ajoneuvon 
valinnassa. Lisäksi hyödyt laajasta palveluvali-
koimasta, kuten reittiehdotuksista ja lukuisista 
yhteistyötä tekevistä leirintä- ja pysäköintialu-
eista. Mukavia hetkiä käytännön lomatestin 
parissa!

 Yli 170 vuokrauspisteessä yli   
 1 900 vuokrattavaa ajoneuvoa.

  Varaa internetissä osoitteessa  
 www.rentandtravel.de tai 380.

Tutustu kaikkiin vuokrauspisteisiin osoitteessa www.rentandtravel.de

CaraView
Perhemalli tai seikkailuajoneuvo kahdelle? Selvitä
mikä on sinule sopivin vaihtoehto: 
layoutfinder.weinsberg.com

Pohjaratkaisuavustin

CaraView Konfiguraattori

Suunnittele henkilökohtainen matkailuauto
- retkeilyautosi. Sinä päätät mallin ja mieleisesi 
varustelun, me  rakennamme sinulle valmiin auton!
configurator.weinsberg.com

  Varaudu hyvin lomaasi

TUTUSTU ENNEN SITOUTUMISTA...
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#teamWEINSBERG  

kirjoittaa matkakertomuksia ja 

jakaa ne yhteisön kanssa. Vaikutel-

mat ovat näkemisen arvoisia! 

Sharing is caring: Mitä kaikkea 

sinä olet kokenut WEINSBERGillä 
matkustaessasi?  

#teamWEINSBERG toivottaa 
kaikki tervetulleiksi!

Liity  
porukkaan!

#teamWEINSBERG

CaraCompactilla ajaminen oli huoletonta. Ajettavuus oli 
mieletön, samoin tilavuus. On huippua kuulua 

#teamWEINSBERGiin!

On hienoa olla osa #teamWEINSBERGiä! Matka-
simme upealla CaraCorella Norjaan ja siellä vuonoja 

pitkin Lofooteille. Nautiskelle ilman kiirettä.

Retki CaraLoftilla Ammersee-järvelle ja alppimaisemiin 
houkutteli meidät liikkumaan luontoon ja hakemaan 

inspiraatiota seuraavaa keittokirjaa varten. Sanat eivät 
riitä kertomaan, kuinka mieletön reissu oli. 

#teamWEINSBERG rokkaa!

 RUDI & GERLINDE SCHARF 

  MARKUS SÄMMER  
@thegreatoutdoorsbook

@halloleben
  NINA & FELIX  

Saatavissa osoitteesta 
shop.weinsberg.com



Matkailuvaunumme ja CUV-retkeilyautomme löydäterillisistä WEINSBERG-kuvastoistamme!

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

Seuraa meitä sosiaalisessa
mediassa ja käy
verkkokaupassamme!

Tiedot toimituslaajuudesta, mitoista ja painoista sekä ulkonäöstä vastaavat tietoja painatuksen ajankohtana (08/2020). Pidätämme oikeuden muutoksiin 
varustuksessa, teknisissä tiedoissa, sarjan laajuudessa ja hinnoissa. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin valmistuksen puitteissa siltä osin, kun se on tarpeen 
teknisen edistyksen kannalta ja voidaan olettaa asiakkaan hyväksyvän ne. Pidätämme myös oikeuden vähäisiin muutoksiin väreissä ja ominaisuuksissa - myös 
sopimuksen solmimisen jälkeen - mikäli näitä ei voida välttää materiaaleista johtuen (esim. värin poikkeamat kork. n. 2,0 dE peltilevyn, muovin ja lasikuituosien 
maalipintojen maalin välillä) ja voidaan olettaa asiakkaan hyväksyvän ne. Kuvissa esitetään osittain erikoisvarusteita, jotka on toimitettavissa lisämaksusta, 
tai prototyyppien/tutkimusten varustusominaisuuksia, jotka eivät välttämättä täysin vastaa sarjan tilaa ja joita ei yksittäin tule olemaan saatavana edes 
erikoisvarusteena. Väripoikkeamat ovat mahdollisia painoteknisistä syistä. Pyydä tehtaan valtuuttamalta kauppiaaltasi neuvoja sarjan ajankohtaisesta tilasta. 
Esitteessä kuvatut somisteet eivät sisälly toimitukseen. Huomioi myös ajankohtaisessa hinnastossa olevat ohjeet, erityisesti painoja, kuormausmahdollisuuksia 
ja toleransseja koskien. Jälkipainatus, myös osittainen, sallittu ainoastaan Knaus Tabbert GmbH:n etukäteisellä kirjallisella luvalla. Pahoittelemme mahdollisia 
painovirheitä. Tämän esitteen kuvissa voi esiintyä lisävarusteita. Kattavat tiedot Suomen vakiovarustetasosta ja lisävarusteista saat valtuutetulta jälleenmyyjältäsi.

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

R0
81

17
01

7-
FI




